
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Rakyat

Hutan rakyat dalam UU RI No. 41 Tahun 1999 (hutan hak) adalah hutan yang

tumbuh di atas tanah yang dibebani oleh hak milik (Departemen Kuhutanan Dan

Perkebunan, 1999). Dalam pengertian ini, tanah negara mencakup tanah yang

diakui oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat

aturan masyarakat lokal (Suharjito, 2000).

Awang (2002) mengemukakan bahwa hutan rakyat merupakan suatu ekosistem

hutan yang didominasi tanaman berkayu dengan penduduk yang tinggal di

sekitarnya. Hutan rakyat memiliki pola tanam yang beragam di setiap daerah, baik

pemilihan jenis yang dikembangkan maupun cara penataannya di lapangan.

Suharjito (2000) dalam buku Karakteristik Hutan Rakyat Berbasis Masyarakat

mengemukakan bahwa keberagaman pola tanam hutan rakyat merupakan hasil

kreasi budaya masyarakat. Pola tanam yang dikembangkan oleh petani hutan

rakyat dapat diklasifikasikan pada dua pola tanam, yaitu hutan rakyat murni

(monoculture) yaitu hutan rakyat yang terdiri atas satu jenis tanaman pokok yang

ditanam dan diusahakan secara homogen dan hutan rakyat campuran (polyculture)

yaitu hutan rakyat campuran dengan 2–5 jenis tanaman kehutanan yang

dikembangkan dan diusahakan.
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Menurut Lahjie (2001) agroforestri merupakan bentuk usaha tani (pengelolaan

lahan) yang memadukan prinsip–prinsip pertanian dan kehutanan. Pertanian

dalam arti suatu pemanfaatan lahan untuk memperoleh pangan, serat, dan protein

hewani.

Berdasarkan Lembaga Penelitian IPB (1986) hutan rakyat mempunyai peranan

bagi masyarakat terutama dalam hal :

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Meningkatkan produksi kayu bakar.

c. Menyediakan kayu bangunan maupun bahan baku industri.

d. Membantu mempercepat usaha rehabilitas lahan kritis.

e. Menghasilkan buah–buahan, umbi–umbian, bahan obat–obatan, sayur-sayuran

dan pakan ternak.

f. Membantu peresapan air di tempat–tempat recharge area.

B. Motivasi

Menurut Suhaimin (2005) motivasi merupakan sesuatu yang ada dalam diri

seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakan dan mengarahkan

perilaku seseorang. Dengan kata lain motivasi itu ada dalam diri dalam bentuk

niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi sebagian dari

proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang, sangat di pengaruhi oleh

beberapa faktor.

Menurut Suhaimin (2005) motivasi berasal dari bahasa inggris “motivation”, kata

asalnya adalah motif yang berarti maksud tujuan. Motivasi menurut Sudaryanto
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(1987) adalah faktor dalam (endogen) yang tumbuh dalam diri manusia yang

berupa nilai–nilai yang mendorong untuk memanfaatkan kesempatan dan atau

mengambil manfaat dari kondisi–kondisi yang menguntungkan. Secara singkat

motivasi dapat dikatakan sebagai nilai–nilai atau motif yang mendorong seseorang

untuk berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Kolopaking dan Fredian (1990) motif

merupakan semua penggerak, alasan–alasan, dorongan–dorongan dalam diri

manusia untuk bertingkah laku. Berdasarkan penggolongan kebutuhan manusia,

motif manusia dapat digolongkan kedalam dua motif, yaitu :

1. Motif Biogenesis, yaitu motif manusia yang berasal dari kebutuhan demi

melanjutkan kehidupannnya secara fisiologis atau biologis.

2. Motif Sosiogenesis, yaitu motif manusia untuk bertingkah laku yang berasal

dari kegiatan belajar dari lingkungan kebudayaan orang lain.

Terdapat hubungan antara motivasi, sikap, dan respon, menurut Wahyuningsih

(1993) hubungan tersebut dijelaskan dalam gambar 2.

Gambar 2. Bagan hubungan antara motivasi, sikap, dan respon.

Sumber : Wahyuningsih 1993

Motivasi Adaptasi

 Perilaku menurut cara yang terarah
 Mengamat-amati akibat
 Menghubungkan berbagai akibat
 Perubahan pada perilaku

selanjutnya

Sikap Respon Partisipasi
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Berdasarkan bagan tersebut terkandung makna bahwa motivasi merupakan akibat

dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya karena itulah

terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditujukan oleh seseorang dalam

menghadapi situasi tertentu. Begitu juga dengan kekuatan pertisipasi seseorang

yang dipengeruhi oleh sikap dan respon terhadap situasi tertentu. Sesuai dengan

bagan tersebut Witatriasti (2010) mengemukakan bahwa motivasi berusahatani

dapat dikonstruksikan sebagai dorongan atau keinginan yang bersumber dari

dalam diri seseorang dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau situasi dari luar

dirinya menjadi motif dorongan berprilaku untuk mencapai tujuan tertentu dalam

rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi

Menurut Maslow (1993) faktor-faktor yang berhubungan pada aktualisasi diri

dalam motivasi seseorang terdiri dari faktor internal dan faktor ekternal. Faktor

internal meliputi umur, pendidikan dan pengalaman berusahatani sedangkan

faktor eksternal terdiri dari kelompok tani, penyuluhan dan akses informasi.

1. Faktor Internal

a. Umur

Menurut Padmowihardjo (1999) mengatakan umur bukan merupakan faktor

psikologis, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh umur adalah faktor psikologis.

Terdapat dua faktor yang ditentukan oleh umur dalam menentukan kemampuan

seseorang. Faktor pertama adalah mekanisme belajar dan kematangan otak dan

faktor kedua adalah akumulasi pengalaman dan bentuk-bentuk proses belajar
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lainnya, umur petani akan mempengaruhi penerimaan terhadap inovasi hal–hal

baru (Wiriatmaja, 1990).

Umur merupakan suatu indikator umum suatu perubahan harus terjadi pada setiap

individu. Umur menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang hingga

terdapat keragaman tindakannya berdasarkan umur yang dimiliki. Umur

berkorelasi dengan tingkat penerimaan suatu inovasi atau teknologi baru. Robbins

(2007) mengatakan bahwa para pekerja yang sudah tua cenderung kurang luwes

dan menolak teknologi baru. Umur juga berkorelasi dengan produktifitas,

produktifitas akan merosot dengan bertambahnya usia seseorang. Keterampilan

individu menyangkut kecepatan, kecekatan, kekuatan dan kordinasi menurun

seiring berjalannya waktu dan kurangnya rangsangan intelektual semua

berkontribusi terhadap menurunnya produktifitas.

b. Pendidikan

Mardikanto dan Rasyid (1996) menyatakan bahwa pendidikan petani

mempengaruhi cara dan pola pikir petani dalam mengelola usahatani, pendidikan

yang relatif tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis.

Soekartawi (1986) menjelaskan salah satu faktor yang dapat mengubah pola pikir

dan daya nalar petani adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang

disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan pada manusia yang

dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup

(Salam 1997).
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c. Pengalaman Berusahatani

Padmowiharjo (1999) mengemukakan bahwa pengalaman yang menyenangkan

dan yang mengecewakan akan berpengaruh pada proses belajar, seseorang yang

pernah mengalami keberhasilan dalam proses belajar, maka memiliki perasaan

optimis akan berhasil di masa akan datang, sebaliknya seseorang yang pernah

memiliki pengalaman mengecewakan, maka memiliki persaaan pesimis untuk

dapat berhasil. Pengalaman seseorang bertambah sejalan dengan bertambahnya

usia. Pengalaman dapat diukur secara kualitatif berdasarkan jumlah tahun

seseorang dalam bidang usahatani. Konsekuensi masa depan ditentukan oleh

pengalaman masa lalu, dampak dari pengalaman serta pengamatan seseorang

terhadap yang lain (Bandura 1986).

2. Faktor Eksternal

a. Kelompok Tani Hutan rakyat

Kelompok tani merupakan tempat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan

sosiologis, kebutuhan ekonomis dan kebutuhan psikologis. Manusia dapat

mengembangkan potensi, aktualisasi dan eksistensi dirinya dengan berkelompok.

Hal ini disebabkan adanya naluri untuk selalu hidup dengan orang lain atau

gregariousness sehingga manusia disebut social animal (Soekanto 2006).

Perkembangan kelompok tani didasarkan atas faktor–faktor pengikat antara lain,

yaitu adanya kepentingan bersama dengan anggotannya, adanya kesamaan kondisi

sumber daya alam dalam berusahatani, adanya saling percaya mempercayai antara

sesama anggota. Kerjasama antara individu anggota kelompok dalam proses

belajar, proses berproduksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil untuk
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peningkatan pendapatan dan kehidupan yang layak dapat dijalin melalui

pendekatan kelompok (Abbas 1995).

b. Kegiatan Penyuluhan

Penyuluhan memiliki pengertian sebagai suatu bentuk pendidikan non formal

yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat agar dapat memecahkan masalah

yang dihadapi guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Rejeki 1998). Nasution

(2005) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan pendidikan pemecahan

masalah (problem solving) yang berorientasi pada tindakan untuk mengajarkan

sesuatu, mendemonstrasikan, memotivasi tetapi tidak melakukan pengaturan

(regulating) dan tidak melaksanakan program yang non edukatif.

c. Akses Informasi

Suharjito (2000) menuliskan bahwa budidaya hutan rakyat di Jawa dengan hasil

utama kayu berkembang karena adanya pasar (termasuk yang mengatur perilaku

efisiensi dan gengsi) untuk peralatan rumah tangga, peti kemas, pulp dan lain–lain

penggunaan. Pasar itulah yang menentukan jenis tanaman. Pemilihan komoditas

juga berdasarkan luasan hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Pada

umumnya pemilik berusaha memanfaatkan lahan dengan membudidayakan

tanaman–tanaman yang bernilai tinggi, cepat menghasilkan dan tanaman

konsumsi sehari–hari.

Hasil penelitian Lembaga Penelitian IPB di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur tentang posisi petani dalam usaha hutan rakyat diketahui bahwa pihak–

pihak yang berperan dalam sistem usaha hutan rakyat terutama dalam rantai usaha
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akan lebih solid jika pihak–pihak tersebut menguasai informasi (pasar) sehingga

memiliki posisi tawar yang lebih kuat (Hardjanto 2000 dalam Suharjito 2000).

3. Tingkat Motivasi

Tingkat motivasi dipengaruhi oleh tujuan pengelolaan hutan, persepsi petani, dan

rencana selanjutnya dalam pengelolaan hutan. Tujuan pengelolaan hutan

merupakan salah satu proses motivasi yang dapat memenuhi kepuasan. Motivasi

merupakan proses atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu

tindakan dengan cara-cara tertentu. Memotivasi maksudnya mendorong seseorang

mengambil tindakan tertentu (Johannsen dan Terry dalam Winardi, 2004).

Persepsi petani dalam pengelolaan hutan rakyat dapat meningkatkan motivasi

petani dalam pengelolaannya. Persepsi adalah pandangan atau sikap yang lahir

dibentuk dari pemahaman dan motivasi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Rencana selanjutnya budidaya akan terus mengembangkan usaha dalam

pengelolaan hutan merupakan sikap yang harus ditentukan oleh petani, sesuai

dengan yang dikemukakan oleh Darsowiyono (1979), bahwa motivasi adalah

suatu kegiatan untuk memberi dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu

tindakan atau untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

D. Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Hardjanto dalam Suharjito (2000) menjelaskan sistem pengelolaan hutan rakyat

dimulai dengan kegiatan pengadaan benih, penanaman, pemeliharaan, pemanenan

dan pemasaran hasil. Djajapertjunda (2003) menyatakan bahwa dalam
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pengelolaan hutan rakyat terdapat beberapa ciri–ciri aspek teknis yang sama

seperti aspek teknis hutan yang lain, berikut aspek–aspek teknis yang harus

diperhatikan :

1. Pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih untuk hutan rakyat sebaiknya dipilih di kawasan–kawasann

yang tidak dapat dijadikan lahan untuk pertanian secara permanen.

2. Persiapan lahan

Tanah–tanah yang akan ditanami tanaman kayu pada umumnya berupa tanah yang

sudah berupa kebun–kebun yang mungkin sudah ada tanaman lainnya dan relatif

tidak mengandung tumbuhan liar. Karena itu untuk menanam kayu tidak perlu

dibersihkan secara keseluruhan.

3. Pemilihan jenis tanaman

Jenis tanaman yang dipilih sebaiknya jenis tanaman yang sudah lazim ditanam, di

Pulau Jawa, misalnya : kayu sengon (Paraserianthes falcataria), kayu afrika

(Maesopsis eminii), mindi dan lain–lain yang merupakan jenis kayu yang sudah

dikenal dan telah mempunyai pasaran yang teratur baik sebagai bahan untuk kayu

konstruksi maupun sebagai bahan baku untuk industri.

4. Pengadaan bibit

Pengadaan bibit dapat dilaksanakan secara vegetatif dengan bibit yang berasal

dari batang atau cabang atau bibit secara genertif. Pengadaan bibit secara vegetatif

dapat dilakukan dengan cara stek atau cangkokan pada tanaman yang muda

sedangkan persiapan bibit secara generatif yang berasal dari bibit maka
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penanamannya dapat dilaksanakan langsung dengan menanamkan biji di lapangan

atau dibuat bibit dalam persemaian, tergantung sifat dan jenis kayu yang

bersangkutan.

5. Cara mengangkut

Mengangkut bibit dari persemaian ke lokasi penanaman perlu diperhatikan,

karena pengangkutan yang tidak baik dapat menyebabkan rusaknya bibit. Bahaya

terbesar adalah kekurangan air dan kerusakan akar sehingga diusahakan untuk

memilih lokasi persemaian yang dekat dengan lokasi penanaman, memiliki

sumber air yang tersedia sepanjang tahun dan kondisi tanah yang datar.

6. Cara menanam

Dalam menanam bibit, pertama perlu ditetapkan jarak tanam yang tepat sesuai

dengan rencananya. Perlu diperhatikan apakah tanaman kayu akan ditanam secara

murni atau sebagai tanaman yang dicampur dengan tanaman lain, maka perlu

diperhatikan agar jarak tanam diatur agar tidak saling mengganggu. Apabila

tanaman kayu akan ditanami murni maka perlu diperhatikan apakah akan dimulai

dengan tanaman yang rapat, misalnya jarak tanam 3m x 3m. Hal ini akan

tergantung pada kondisi lahan dan tujuan penanaman. Apabila akan dilaksanakan

tumpang sari dengan jenis tanaman lain, mungkin dapat dipilih jarak tanam 4m x

5m sehingga per hektar akan didapat 500 pohon, sedang diantara dua larikan

pohon masih dapat ditanami palawija atau tanaman lain sebagai tanaman

campurannya dengan jarak yang benar, tanaman campuran tidak akan saling

mengganggu.
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7. Cara memelihara tanaman

Pada dasarnya tanaman kayu yang masih muda harus dijaga dari gulma, semak

serta alang–alang yang berlebihan, karena itu untuk mengurangi biaya

pemeliharaan.  Tanaman yang cocok untuk larikan adalah tanaman palawija yang

tidak mengganggu, seperti kacang tanah, jagung, kacang kedelai, kacang wijen

dan lain-lain. Pemeliharaan yang berupa penjarangan dan pembuangan gulma

akan saling membantu pertumbuhan kayunya.

8. Penebangan

Penebangan pohon–pohon tergantung dari beberapa faktor, yaitu: tujuan

penanaman, kondisi alami dari tanaman, kondisi pasar dan cara penebangan.

Berdasarkan pengalaman penebangan dengan orientasi pasar maka penebangan

sebaiknya dilaksanakan tebang pilih. Perlu diperhatikan bahwa setiap penebangan

harus ditanami kembali secepatnya. Apabila penebangan berupa pemeliharaan

yaitu bersifat penjarangan maka harus selalu diperhatikan bahwa kayu yang akan

ditebang sudah harus mencapai suatu ukuran yang dapat dimanfaatkan sehingga

kayu yang dihasilkan akan dapat dipasarkan.

9. Penanaman Kembali

Dibekas pohon yang ditebang harus ditanami kembali sehingga jumlah tanaman

akan selalu tetap. Karena itu setiap akan melakukan penebangan petani hendaknya

sudah menyiapkan diri dengan bibit yang akan ditanam sebagai pengganti pohon

yang akan ditebang.


